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تنويه: القارئ الكريم.. احفظ الصحيفة في المكان المناسب كونها تحتوي على آيات قرآنية.. 

■  حرص الدولة 
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امليض باليمن نحو 
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■  وعىل كافة القوى 
السياسية التعاون 

مع الدولة يف ترسيخ 
مداميك اليمن 

الجديد
■  وبناء بلد اتحادي 

حديث يتطلب نزع 
األسلحة الثقيلة 
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■..  الشاشة الصغيرة هي العالم الكبير، التلفاز هو (صندوق الدنيا)، 
الكوة التي تهدينا النور واألمل في معتقل المعيشة الرهيب. كلما ضاقت 
بشرتنا  العسر  ادلهّم  وإذا  السعة.  فيها  رأينا  رحبت  بما  األرض  علينا 

باليسر. ومتى أطبق الكرب أقبلت بالفََرج.
ومناخاته  الفكرية،  بتضاريسه  الكبير.  الوطن  هي  الصغيرة  الشاشة 
تتصف  حين  وهي  المتعددة،  ولهجاته  المختلفة،  بألوانه  السياسية. 

بالرسمية يصبح كل ما مضى فرضا والتزاما.
الشاشة الصغيرة كبيرة جداً جداً. ويصغر كل من يتكبر عليها ، أو يكابر 
في مواجهتها. هي أهم من وزارة الدفاع، أهم من وزارة الداخلية، أهم من دار 
الرئاسة، فبدونها ال معنى لكل تلك المسميات أمام الشعب على األقل، بل 
على األكثر. فالشعب لم ولن يكون األقل في هذا الوطن. كما أن الشاشة لم 

ولن تكون الجدار األصغر واألقصر في اليمن.

الشاشة الصغرية
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اليعسوب الذهب 
■..   "غير بعيد عن أسماك "الشبوط الياباني" ، وعند سياج ممر نحو 
الغابة حيث ثالث بحيرات ترتشف النور، شفيفاً في هذه الساعة من يوم 
أعلى  إلى  الرياح  قذفته  مقطوعاً  غصناً  أتملى  أن  أحاول  كنت  خريف.. 
أصيل  كان  الشجرة،  عن  المقطوع  الغصن  مايهجسه  ألمس  وأن  السور، 
رطب وأرنب في المرج وبضعه أطيار سوداء، وأنا غافالً أتملى هذا الغصن 
المقطوع أقول لنفسي.. هل سيعود الغصن المقطوع إلى أشجار الغابة في 

يوم ما؟
هل سيعود النسغ إلى اللوح اليابس؟ هل تخضر األوراق؟...

اللهفة في مثل غيابي.. حط على إبهامي  في مثل الخطفة.. في مثل 
يعسوب ذهب لم أعرف: هل أنظر أم أشعر؟

اليعسوب  لكن  لرؤيا؟  أم  شيء  إال  الذهب  اليعسوب  هذا  واليعسوب. 
الذهب خفيف وشفيف، وحقيقياً أيضاً ويحط على إبهامي؟ إن جناحيه 
يرفان رقائق من ذهب صاغته مالئكة.. ويرفان على إبهامي فعالً هل يعرف 
هذا اليعسوب الذهب، القصة.. هل سيعود، كما يعود الغصن المقطوع إلى 

الشجرة؟
تهليلة لطائر الفجر

لك  والورد..  والمنازل  نخلنا  أجملك!  ما  الفجر  طائر  يا  الفجر،  طائر 
والسماوات لك.

طائر الفجر، يا طائر الفجر ما أجملك!
هلل النور أطلق جناحيك نحو الفلك

أطلق الصوت شدو الضياء الذي قبلك
طائر الفجر، يا طائر الفجر ما أجملك! 

لن ترى قفصاً بعد لم يتمكن منك الشرك
سوف يقوي جناحيك، امضي من النسر إن سلك.

طائر الفجر، يا طائر الفجر ما أنبلك..!
(سعدي يوسف)

بمناسبة الذكرى الـ 52 لثورة سبتمرب:

اليوم..بدء العروض الكشفية واإلرشادية استعدادا لحفل إيقاد الشعلة
الكشفية  العروض  بصنعاء  السبت  اليوم  تبدأ 
واإلرشادية التي تنظمها جمعية الكشافة والمرشدات 
استعدادا لحفل إيقاد شعلة العيد الـ 52 لثورة الـ 26 

سبتمبر وثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدتين.
وأوضح نائب وزير الشباب والرياضة رئيس لجنة 
(سبأ)  لـ  بهيان  هادي  عبدالله  الشعلة  إيقاد  حفل 
إطار  في  تأتي  أيام  ستة  تستمر  التي  العروض  أن 
الكشفي  الشبابي  للعرض  الجارية  االستعدادات 
سبتمبر  من   26 الـ  ليلة  سيقام  الذي  واإلرشادي 

احتفاء بإيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر 1962م.
الشباب  وزارة  توليه  الذي  الحرص  إلى  ولفت 
والرياضة وجمعية الكشافة والمرشدات في اإلعداد 
مع  بالتعاون  الشعلة  إيقاد  لحفل  الجيد  والترتيب 
الجهات ذات العالقة بما يكفل إنجاح الفعالية بصورة 

إيجابية.
من جانبها أوضحت المفوضة العامة للمرشدات 

فاتن حمود عيسى أن 400 مرشدة وزهرة سيبدأن 
اليوم السبت بنادي بلقيس بصنعاء تدريبات 

وبروفات عملية بإشراف عدد من المرشدات 
بالجمعية وذلك استعدادا للعرض اإلرشادي 

العام لحفل إيقاد الشعلة.
الجمعية  استكمال  عيسى  وأكدت 
العروض  في  للبدء  الالزمة  للترتيبات 

إلى  الميداني  النزول  خالل  من  التدريبية 
والزهرات  المرشدات  واستيعاب  المدارس 

ضمن العرض اإلرشادي.. مبينة أن زهرات 
المرشدات سيشاركين ألول مرة إلى جانب 

شباب الكشافة في حمل األعالم الوطنية.

بروكسل/  سبأ
أعرب االتحاد الدولي للصحفيين عن 
صدمته العميقة من األخبار المفزعة عن 
مسلحين  قبل  من  المتواصل  القصف 
من جماعة الحوثي على مبنى تلفزيون 
في  الواقع  الرسمي  اليمن"  "فضائية 
منطقة الجراف في العاصمة صنعاء منذ 

الساعة التاسعة من مساء أمس األول.
للصحفيين  الدولي  االتحاد  وطالب 
االليكتروني  موقعه  على  بثه  بيان  في 
لهذا  فوري  بوقف  الحوثي  جماعة 
على  الوقت  ذات  في  مشددا  القصف.. 
هذا  عن  المسؤولين  محاسبة  ضرورة 
الحوثي،  جماعة  بدأته  الذي  القصف 
الصحفيين  نقابة  افادت  ما  بحسب 
اليمنيين وكان من عدة اتجاهات وبشكل 

عنيف، وفقا لما رواه شهود عيان.
الدولي  االتحاد  رئيس  وقال 
ندين  "إننا  بوملحة:  جيم  للصحفيين 

بشدة هذا الهجوم المروع على مؤسسة 
إعالم حكومية في اليمن".

وأضاف:" إن هذا االعتداء هو انتهاك 
ضد  وجريمة  الدولي  للقانون  واضح 
التعبير"..  وحرية  الصحافة  حرية 
الحادث  مطالبا بتحقيق شامل في هذا 

ومحاسبة المسؤولين عنه.
الدولي  االتحاد  رئيس  طالب  كما 
الحوثي  جماعة  قيادة  للصحفيين 
بإدانة   ، الحوثي"  عبدالملك  بـ"  ممثلة 
هذا الهجوم المشين، مالم فإنه سُيعتبر 
هذا  عن  شخصي  بشكل  مسؤوالً 

االعتداء.
وكشف أن االتحاد الدولي للصحفيين 
نقابة  مع  القادمة  األيام  في  سيعمل 
الوقائع  كل  لجمع  اليمنيين  الصحفيين 
كل  وسيبذل  الهجوم،  بهذا  المتعلقة 
هذه  تتكرر  أال  لضمان  الممكنة  الجهود 

االعتداءات مرة أخرى.
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يكفينا حروب ...
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¶ هذه البالد تعبت وأنهكت من أبنائها !!! , وأنظر 
فمن حرب السبع سنوات إلى أحداث أغسطس , 
فحرب 72 , فحرب المناطق الوسطى وملحقاتها 
قبل وبعد في جنوب الوطن , من االنتفاضات , إلى 
(( تخفيض الراتب )) إلى تصفية الحسابات , 
إلى 22 مايو إلى 94م, إلى الحروب الشخصية 
والعبثية وتصفية الحسابات ما ظهر منها وما 
بطن , إلى حروب السياسة التي قادتها النخب 
, فذهب أشخاص وأتى أشخاص , حتى أنهكت 
البالد وتعب العباد !! , فلم تسترجع نفسها وتتنبه 
إلى الحرب األهم , إلى الحرب ضد العدو الرئيسي 
ومن قتل حياتنا وال يزال (( التخلف )) , الذي هو 
سبب كل البالء , والذي ال يزال ظاهرا في وجوهنا 
وأشكالنا وطريقة تعاملنا مع بعضنا وحساباتنا , 
العدو الذي كلما دنت فرصة قضى عليها بواسطة 
أنصاره من النخب , ممن يرون في استمراره عز 
الطلب لهم , إذال يستطيعون بدونه العيش إذ هم 
كيفوا حياتهم مع استمراره فرصة لمزيد من النهب 
لكل مقدرات اإلنسان وثرواته الطبيعية , اليوم ها 
نحن ندير معاركنا من جديد , ليس بالكلمة, وال 
بالعقل, بل بالوسيلة, التي طالما أجدناها وهي 
لألسف الذي ما بعده أسف تعني فقدان أصحاب 
العقول عقولهم , حيث يختصرون المسافة دائما 
في   , منطقها  تفرض  أن  حق  للطلقة  ويعطون 
اللحظة التي يمكننا فيها أن نأخذ ونعطي بدون 
أن نخسر اإلنسان !!, والله أن هذا البلد يستحق 
األمان , ويستحق أن تحشد له الطاقات, وهي 
موجودة وقائمة , وال تدري لم يختلف اليمنيون 
في وقت يفترض أنهم ((الين قلوبا وأرق أفئدة)) 
!!.. لم ...  , ال تدري ما المنطق الذي يحكم اللحظة 
حيث تجدهم يتوجهون إلى قبلة واحدة و ُيَصلُون 
لرب واحد , فإن فرغوا منها وجهوا البنادق إلى 
صدور بعضهم , لتهب لحظة أخرى فإذا هم يبشون 
ويبتسمون , لتنقشع الغمة حتى تفاجئك السحب 
قاتمة السواد فجأة ال تدري لمجيئها تفسيراً, وال 
منطقا, تحسب به األسباب , وتستغرب حين نقاتل 
بعضنا ثم إلى أقرب مائدة نجلس وكلنا أصحاب 
وأحباب , لتنقلب األمور من جديد وبال تفسير فإذا 
بنا كل يوجه بندقه إلى وجه اآلخر ,,,,يا ناس يا كل 
من ال يزال يحمل في رأسه عقل وفي قلبه عاطفة 
...أطفالنا بحاجة إلى األمان من أجل المستقبل 
هم  بنادقهم  أيديهم  في  الذين  هؤالء  وحتى   ,
اآلخرون مساكين وأنظر إلى وجوههم ومالبسهم 
ستقول لك في أي حال هم يعيشون , بالله عليكم 
اتركوا البنادق وكفانا حروب , دعونا جميعا نصنع 

حياة أخرى أفضل ....تعبنا ...
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الباحث مجاهد حسين غشيم حصل على درجة الزمالة والماجستير   ■
في الدراسات اإلستراتيجية من جامعة كرري بالسودان عن رسالته 
الوحدة  بقاء  بين  اليمنية  الجمهورية  في  (الفيدرالية  الموسومة 

واالنفصال).
محمد ناصر العوذلي حصل على درجة الماجستير من  الباحث   ■
جامعة صنعاء عن رسالته الموسومة (اإلنتاج الفكري الصادر عن جامعة 

عدن خالل الفترة (1975 - 2010م).

رشدات 
بدأن

ت
 

ت 

إدانة دولية لقصف الحوثيني مبنى "فضائية اليمن" ومطالبة بمحاسبة املسؤولني عن القصف

هبوط طائرتني أردنية وتركية بمطار صنعاء
هبطت طائرتان في مطار صنعاء 
الدولي الليلة الماضية، األولى تابعة 
األردنية،  الملكية  طيران  لشركة 
الجوية  الخطوط  تتبع  والثانية 

التركية.
العامة  بالهيئة  مصدر  وأفاد 
للطيران المدني واألرصاد لـ (سبأ) 
بأن الطائرة األردنية هبطت الساعة 
الواحدة إال ربع، فيما هبطت الطائرة 
التركية الساعة الواحدة و45 دقيقة.

وأشار إلى أن الطائرتين كانتا قد 
العاصمة  باتجاه  مطاراتها،  غادرتا 
الشركات  تعليق  قرار  قبل  صنعاء 
إلى  لرحالتها  واألجنبية  العربية 
صنعاء لمدة 24 ساعة للمستجدات 
إلى  الفتاً  العاصمة..  تشهدها  التي 
أن الطائرتين كانتا قد اتخذتا قراراً 

عدن  مطار  في  هبوطهما  يكون  بأن 
إال أن مدراء المحطات أكدوا لطاقم 
الطائرتين أن الوضع آمن وبإمكانهما 

النزول في مطار صنعاء.
وبين أن الطائرتين غادرتا المطار 
كل  وجهة  نحو  السير  لمواصلة 
الركاب  مع  استقرارها  بعد  منهما، 
في  المعتادة  للفترة  المطار  في 

الترانزيت.
وأكد المصدر أن مطار عدن على 
استعداد تام الستقبال الطائرات في 
مشيراً  ذلك..  إلى  الحاجة  تم  حال 
يبعث  الطائرتين  هبوط  أن  إلى 
الطيران  لشركات  مطمئنة  رسالة 
آمن،  صنعاء  مطار  في  الوضع  بأن 
وأن الحركة المالحية تسير بصورة 

اعتيادية حالياً.

"الغرر وأثره يف محل العقد".. رسالة دكتوراه للقاضي محمد الديلمي
القاهرة/ سبأ

محمد  بن  محمد  القاضي  اليمني  الباحث  نال 
الدكتوراه في الحقوق من  الديلمي درجة  عبدالله 
مصر  بجمهورية  القاهرة  جامعة  الحقوق  كلية 
العربية عن رسالته الموسومة بـ (الغرر وأثره في 
محل العقد، دراسة مقارنة في الشريعة اإلسالمية 

والقانونين اليمني والمصري). 
في  أنه  رسالته  في  الديلمي  القاضي  وأوضح 
الكثير من المعامالت والعقود  واقع الحياة تجرى 
غير المسماة التي يتعامل الناس بها رغم ما فيها 
من الغرر .. مبينا أن الناس تلجأ لذلك تحت دعوة 
الحاجة والضرورة اللتين تستخدمان دونما ميزان 

أو ضابط.
ومهد لرسالته العلمية بالتأكيد على مبدأ اإلرادة 
في العقود وخلص فيها إلى أن األصل حرية التعاقد 
وأن اإلرادة حرة طليقة وقادرة على إنشاء أي من 
مانع  إال  يقيدها  أو  يمنعها  ال  والشروط  العقود، 
الشرع وقيده والمتمثل بنواهيه .. موضحا في هذا 
إرادة  تقيد  أو  التي تحد  القيود  أن من هذه  الشأن 
المتعاقدين "الغرر" والذي عرفه بأنه " ما خفيت 

عاقبته أو جهل أحد عوضيه أو كالهما".

وبين الباحث الديلمي أن مآل العقد الذي به غرر 
البطالن عند جمهور الفقهاء والفساد عند الحنفية 

والزيدية.
وركز على إيجاد ضابط جديد للغرر، مع اإلبقاء 
اليسير في محل  الغرر  بالتسامح في  العمل  على 
وعدم  الحاجة،   ) وهو  الفقهاء  ذكره  الذي  العقد، 
إذا دعت  أنه  التأكيد  إلى  إمكان االحتراز) وصوال 
الحاجة إلى ارتكاب الغرر، وال يمكن االحتراز عنه 
إال بمشقة، أو كان الغرر حقيرا صح العقد، وإال فال.. 
الفقهية  العقود  معظم  على  الضابط  هذا  مطبقا 

والقانونية وعلى رأسها عقد البيع.
وخلص القاضي الديلمي في ختام رسالته إلى 
والمصري  اليمني  للمقنن  التوصيات  من  جملة 
الجانب  بهذا  المتصلة  التشريعات  في  لمراعاتها 

في البلدين.
بالجهد  والحكم  المناقشة  لجنة  أشادت  وقد 
وأوصت  الرسالة  هذه  إلنجاز  الباحث  بذله  الذي 
على  وتوزيعها  الجامعة  نفقة  على  بطباعتها 

الجامعات العربية واألجنبية .
وتكونت لجنة المناقشة والحكم برئاسة األستاذ 
المدني  القانون  أستاذ  دبور  يوسف  أنور  الدكتور 

من  كل  وعضوية  القاهرة  جامعة  الحقوق  بكلية 
األستاذ الدكتور سعيد سليمان جبر أستاذ القانون 
واألستاذ  القاهرة  جامعة  الحقوق  بكلية  المدني 
الشريعة  أستاذ  المغربي  نجيب  محمد  الدكتور 
اإلسالمية بكلية الحقوق جامعة القاهرة واألستاذ 
القانون  أستاذ  محمد  عبدالرحمن  جمال  الدكتور 

المدنيـ  وكيل كلية الحقوق بجامعة بني سويف .

والسكان  العامة  الصحة  وزارة  في  مسؤول  مصدر  صرح 
وجمعية الهالل االحمر اليمني بأن طواقم االسعاف والمرافق 
في  واإلنساني  واالخالقي  الوطني  بواجبها  تقوم  الصحية 
تقديم الخدمات االسعافية لجميع المحتاجين لها من مصابين 

من جميع أبنا اليمن دون تميز أو انحياز وبكل حيادية.
وأهابت الوزارة في بيان صحفي بجميع األطراف تسهيل 
أن  معتبرة   , استهدافهم  وعدم  االسعاف  طواقم  مهمة 
استهدافهم يتنافى مع كل القيم االسالمية واألعراف الوطنية 
وفق  حرب  جريمة  عليهم  االعتداء  يعتبر  كما  واالنسانية 

القوانين الدولية .
الصحة  بوزارة  الطوارئ  عمليات  غرف  أن  البيان  وأكد 
البالغات  لتلقي  24 ساعة  والسكان تعمل على مدار  العامة 
لتقديم الخدمات االسعافية على األرقام 01250888 والرقم 
المجاني 195 وتهيب بجميع األخوة المواطنين تحري الدقة 
والمصداقية في اإلبالغ عن الحوادث واالصابات فالبالغات 
غير الصحيحة تشتت جهود طواقم اإلسعاف وربما تؤدي 

إلى حرمان محتاج للخدمة.

"الصحة" تخصص رقما للطوارئ

صنعاء / سبأ
نعت وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة 
للوزارة  المساعد  الوكيل  للكهرباء، 
عبدالرحمن  المهندس  الفنية  للشؤون 
سيف عقالن الذي استشهد أثناء مروره 
الثالثين  شارع  في  نجله  ومعه  أمس 
بطلق  استهدافه  إثر  صنعاء  بالعاصمة 
في  تتواجد  مسلحة  عناصر  من  ناري 

الشارع فضال عن إصابة نجله بشظية.
والمؤسسة  الوزارة  أدانت  حين  وفي 
الجريمة  هذه  أمس  أصدرته  بيان  في 
النكراء .. طالبتا األجهزة األمنية بسرعة 
الجناه وتقديمهم  كشف وتعقب وضبط 

إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع .
الشهيد  باسهامات  البيان  وأشاد 
الطاقة  منظومة  تطوير  في  الراحل 
كافة  خالل  من  اليمن  في  الكهربائية 
اليه  أسندت  التي  والمناصب  المهام 
رئيسا  تعيينه  من  ابتداء  حياته  خالل 
لقسم الصيانة لألجهزة الدقيقة بمحطة 
المخا، ثم مديراً إلدارة التوليد المركزي 

لإلدارة  فمديراً  للتوليد  العامة  باإلدارة 
مدير  بعدها  ليتولى  تعز  بمنطقة  الفنية 
العامة  اإلدارة  في  التوليد  مشاريع 
مشروع  مدير  ثم  بالمؤسسة  للتوليد 
المرحلة األولى فمدير  الغازية  المحطة 
حجة  محافظة  قرى  كهرباء  مشروع 
واعقبها مدير عام المحطة الغازية مأرب 
ثم مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء 
وأخيرا الوكيل المساعد للشؤون الفنية 

بوزارة الكهرباء.
ولفت البيان إلى أن نائب رئيس الوزراء 
وزير الكهرباء المهندس عبدالله محسن 
للكهرباء  العامة  المؤسسة  وجه  االكوع 
بتحمل تكاليف عالج نجل الشهيد وان 

تطلب ذلك سفره إلى خارج الوطن .
والمؤسسة  الوزارة  قيادة  وتقدمت 
البيان بأحر  وكافة موظفيهما في ختام 
القلبية  المواساة  وأصدق  التعازي 
اسرته..  أفراد  وكافة  الشهيد  أبناء  إلى 
يمن  ان  القدير  العلي  الله  سائلتين 

بالشفاء العاجل على نجله المصاب.

الكهرباء تنعي وكيلها املساعد املهندس عقالن 
الذي استشهد يف شارع الـ 30 يف صنعاء

نقابة الصحفيني تطالب جماعة الحوثي 
بالوقف الفوري لقصف التليفزيون

طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين جماعة الحوثي بالوقف 
حي  في  الرسمي  التليفزيون  مبنى  على  للقصف  الفوري 

الجراف بأمانة العاصمة .
وحملت النقابة في بيان أصدرته مساء أمس األول جماعة 
الحوثي كامل المسؤولية عن حياة وسالمة الزمالء في مبنى 
التليفزيون.. مشيرة إلى أن مبنى التليفزيون تعرض للقصف 

من قبل جماعة الحوثي مساء أمس األول.
ما  استنكرت  قد  اإلعالمية  المؤسسات  من  العديد  وكانت 
تعرض له مبنى التلفزيون من استهداف بمدافع الهاون مساء 
أمس األول من قبل جماعة الحوثي.. ودعت كافة األطراف إلى 

إبعاد اإلعالميين عن صراعاتهم.
كما عبرالعاملون في المؤسسات اإلعالمية عن تضامنهم 
مع الزمالء اإلعالميين والصحفيين في مبنى التلفزيون وقناة 

اليمن.


